
Sant Sadurní (Gallifa) 
18 de desembre de 2019 

 

 

 

 

Assistents:Isabel Alcalde, Josep Carbonell, Pep Casas, Vicens Catafal, Pep Comas, Joan 

Corbera,Toni Manuel, J Mª Martínez, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca, 

Josep Rodri. 

Distància: 6,0 km , Temps:4 h Desnivell+: 415 m  

Cotxe: 50km  JMª Martínez, Josep Carbonell, Julià Pratginestós, Pep Casas (només anada). 

 

Com que s’acosten festes i alguns tenien pressa per 

tornar, hem decidit fer una passejadeta curta per un cim 

de la comarca. La muntanya de Sant Sadurní, 951 

metres, situada al nord del terme de Gallifa, és una 

emblemàtica muntanya per la gent de la comarca, ja 

sigui per la seva bella estampa com per la bonica ermita 

romànica del segle XI que es troba al cim. 

 

Sortim a les 7 del matí del poliesportiu de Les 

Franqueses i, després de recollir en Pep Comas a La Garriga, anem cap a l’Ametlla, Bigues, 

Riells, Sant Feliu de Codines, i seguim per la carretera de Gallifa fins que, a la dreta, trobem la 

pista que ens mena a la masia de La Roca, on deixem els cotxes. Són dos quarts de nou del matí. 

 

Abans de creuar el pont que travessa la riera agafem 

un camí a la dreta i, al primer creuament, seguim el 

corriol de l’esquerra. Travessem la riera de La Roca, 

que no porta gota d’aigua, i ens enfilem per un trencall 

a l’esquerra seguint el “camí dels Feliuans”, un sender 

estret, amb força pujada, molt fresat i malmès pel pas 

de les motos de trial i bicicletes de muntanya. 

Ignorem, a l’esquerra, el “Salt de la Guineu”, un pas 

que també porta el cim, però molt més dret i dificultós.  

 

Seguim amunt per sota un alzinar 

espès amb boixos, i deixem a la 

dreta el camí de la cova de l’Endal o 

dels Lladres. Passem per un pas 

entre  roques per una paret humida 

plena de molsa, falzies i plantes 

d’orella d’os  fins que, després de 

travessar una cleda de ferro perquè 

no hi passin les motos, se’ns obren 

clarianes entre uns immensos 

exemplars de pi rajolet. Arribem al 

“collet de Sant Sadurní”, on conflueixen els camins que menen a Sant Julià d’Uixols, Castellterçol, 



Sobregrau i Gallifa, amb la pista i el corriol que pugen al cim. 

Agafem aquest darrer, i en poca estona arribem a l’ermita. 

Són dos quarts d’onze del matí. 

 

 Esmorzem, contemplem unes precioses vistes des de la 

cinglera, encara que el dia és una mica calitjós, i ens fem la 

ja tradicional foto de grup reivindicativa: LLIBERTAT 

PRESOS POLÍTICS. 

 

Tornem pel mateix camí de la pujada, ja que les possibles 

alternatives ens allunyarien molt d’on hem deixat els cotxes. 

Com que hi arribem molt aviat, decidim fer una volta pel 

poble de Gallifa, on visitem l’església de sant Pere, 

també romànica, i la casa i un forn del famós ceramista 

Josep Llorenç Artigues. 

 

Dinem al Centre Cívic “La Fonteta”, de Sant Feliu de 

Codines, molt ben atesos. 

 

La propera sortida serà el dia 8 de gener,  als Graus del Far. Sortirem a les 7h del matí del 

poliesportiu de Les Franqueses. 

 
Fotografies: Joan Corbera i Pep Casas 

Text: Pep Casas 


